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A diferença entre preço
e valor
Seguindo os princípios do investidor em valor; pode esperar bons resultados com
riscos limitados. Este deve ser o objectivo de um investidor prudente e consciente
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O Investimento em Valor é uma filo-
sofia de investimento introduzida nos
anos 30 por Beqiamin Graham e Daüd
Dodd, professores na Universidade de
Columbia nos Estados Unidos, e con-
solidada no histórico livro "Security
Analysis" . Segundo os autores, um
investimento é uma operação que, após
avaliação cuidada, proniete a seguran-
ça do capital investido e um retorno
satisfatório. Todas as operações que
não cumpram estes requisitos são espe-
culativas.

O Investimento em Valor pressupõe
que investir em acções $eja encarado
como um investímento racional em
negócios que devem ser analisados,
entendidos, avaliados e acompanha-
dos. Determinado o valor do negócio,
é necessário compará-lo com o preço
a que está.a cotar no mercado. So deve-
mos investir em acções, se o preço a
que estão a cotar for substancialmen-
te inferior ao seu valor justo, ou seja,
com uma margem de segurança con-
fortável que permita proteger os valo-
res investidos e potenciar, a prÍtzo, uma
taxa de retorno razoâvel.

Esta filosofia de investimento é intui-
tiva, tem súbjacente um racional eco-
nómico forte e uma sabedoria intem-
poral. Contudo, é dificil de seguir na
prática. Primeiro, porque a maioria
dos investidores não tem capacida-
de técnica para levar a cabo uma aná-
lise detalhada dos balanços e demons-
trações financeiras daS empresas e
da sua capacidade de criar riqueza
para os accionistas, para analisar e
determinar das respectivas vanta-
gens competitivas desses negócios e
aferir a competênciap honestidade
dos gestores que as administram.
Segundo, porque grande parte dos
investidores estão focados no curto
prazo, não vêm as acções como uma
fatia do negócio, não são disciplina-
dos nem dispõe do temperamento
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adequado para ignorar a "multidão",
- que no çurto prazo reage mais de
forma emocional do que racional.

Para obter consistentemente bons
resultados no mercado accionista, é
importante ter um método de inves-
timento sólido, ter disciplina e paciên-
cia. Quando o mercado sobe, toda a
gente pode ganhar dinheiro e uma
filosofia de investimento não parece
necessária. No entanto, em Situações
adversas como a actual, os investi-
dores sem preparação'e orientados
para o curto prazo, todos os dias
mudam de opinião, não possuem dis-
ciplina nemmentalidade forte para
resistir a opiniões contrárias e vão
cometendo erros que prejudicam o
seu património. Como não háforma
de prever o que os mercados irão
fazer no futuro próximo, é necessá-
rio seguir um método de invesümen-
to nos bons e nos maus momentos.
Seguindo os princípios do investidor
em valor, pode esperar.bons resulta-
dos com riscos limitados. Este deve
ser o objectivo de um investidor pru-
dente e consciente.

Numa entrevista realizada há dias
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num canal de televisão norte ameri-
cano, o Sr. Warren Buffett, investidor
que popularizou esta filosofia de inves-
timento, dizia que " só há uma altura
em que devemos comprar acções, e
essa altura é quando estão baratas".
Justificou, desta forma, o programa
de recompra de acções da Berkshire
Hathaway, holding através da quaÌ faz
os seus investimentos

Na análise diária de dados económi-
cos das empresas encontramos mui-
tas situações em que podemos obter
um euro pagando apenas 50 ou 60 cên-
ümos. Actualmente, a diferença enffe
o valor - o que realmente valem os
negócios por detrás das acções - e o
preço a que estão a cotar- o que temos
que pagar para ser donos desses negô
cios - permite-noS investir com gran-
de margem de segurança.

A prazo, o mercado accionista tende
a reflectir o verdadeiro valor dos negô
cios e proporcionará ao inves[dor retor-
nos significativos.
l)esidente do Conselho de Ad.ministraçãn
Casa de Investimentos - Gestão de Patri-
mónios, S,A.
Escreoe à sexta-feira
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Emília O. Vieira

A baixa das cotações pode proporcionar bons negócios


